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20 december 2017 
 
CREG EN BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT REGELEN VERDERE 
SAMENWERKING 
 

Op 15 december 2017 verscheen in het Staatblad het koninklijk besluit dat de samenwerking tussen de 

CREG en de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) verder regelt. Wederzijdse informatie-uitwisseling 

en regelmatig overleg tussen beide instellingen vormen de basis voor een optimale werking van de 

elektriciteits- en aardgasmarkt en een efficiënte coördinatie tussen de sectorale regulering en het 

mededingingsrecht.   
 
OPTIMALE MARKTWERKING 

Een optimale werking van de elektriciteits- en aardgasmarkt vraagt om een efficiënte coördinatie tussen 

de sectorale regulering en het mededingingsrecht. Vorige week verscheen in het Staatblad het koninklijk 

besluit dat de samenwerking tussen de CREG en de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) verder regelt 

en het kader waarbinnen beide instellingen dialogeren. Doel is om een optimale samenwerking tussen de 

twee instellingen te bevorderen, waarbij hun respectieve bevoegdheden maximaal in acht worden 

genomen.  

 
REGELMATIG OVERLEG EN INFORMATIE-UITWISSELING 

Het koninklijk besluit voorziet in regelmatig overleg tussen CREG en BMA over de ontwikkelingen in de 

elektriciteits- en gassector en op het vlak van mededingingsrecht. Dit overleg moet een harmonieuze en 

coherente interpretatie van het sectorrecht en van het mededingingsrecht garanderen Daarnaast wordt de 

wederzijdse uitwisseling van informatie verder geregeld. Het gaat om de uitwisseling van alle nuttige 

informatie – met inbegrip van vertrouwelijke informatie – tussen beide instellingen voor zover noodzakelijk 

voor de vervulling van hun opdrachten. 

 
TUSSENKOMST IN FORMELE PROCEDURES 

Het koninklijk besluit schetst ook de manier waarop de tussenkomst bij formele procedures verloopt. Zo 

zal de CREG onder meer geïnformeerd worden van zaken die de elektriciteits- en gassector betreffen en 

die worden aanhangig gemaakt bij het Mededingingscollege van de BMA, zodat de CREG kan tussenkomen 

indien zij dat wenst. Verder garandeert het dat de CREG wordt ingelicht van de indiening van een ontwerp 

van beslissing door de auditeur dat de elektriciteits- en gassector aanbelangt en regelt het de toegang tot 

het ontwerp van beslissing en het proceduredossier. Tot slot zal de CREG ook op de hoogte gebracht 

worden van de eindbeslissingen van de BMA, die de elektriciteits- en gassector betreffen. 
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Perscontacten 

 

CREG      BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT 

Annemarie De Vreese    Jacques Steenbergen 

+32 2 289 76 90     +32 2 277 73 74 

annemarie.devreese@creg.be   jacques.steenbergen@bma-abs.be 

 

 

Over de CREG 

De CREG is de federale regulator van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. Naast haar adviserende 

taak ten overstaan van de overheid is de CREG onder meer ook belast met het toezicht op de transparantie 

en de mededinging op de elektriciteits- en aardgasmarkt. Verder waakt de CREG erover dat de 

markttoestand het algemeen belang beoogt en in het algemene energiebeleid past, steeds rekening 

houdende met de essentiële consumentenbelangen. 

www.creg.be 

 

 

Over de Belgische Mededingingsautoriteit 

De BMA is een onafhankelijke administratieve instelling belast met de ontwikkeling van het 

mededingingsbeleid en het handhaven van de mededingingsregels in België. Concreet vervolgt de BMA 

mededingingsbeperkende praktijken, zoals kartels en misbruiken van machtspositie, en ziet toe op de 

voornaamste fusies en overnames. De BMA werkt samen met de mededingingsautoriteiten van de 

Lidstaten en de Europese Commissie binnen het Europees Mededingingsnetwerk (ECN).  

www.bma-abc.be 
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